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Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» καθώς και ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού προϋπολογισμού.
β) Του ν. 2039/1992 (Α΄ 61) «Περί Κύρωσης της Σύμβασης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς 
της Ευρώπης».
γ) Του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 
ιδίως του άρθρου 6 παρ. 4.
δ)  Το π.δ.  4/2018 (Α΄ 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».  
ε) Του άρθρου 1 του π.δ 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων .…» σχετικά με τη  
σύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
στ) Του π.δ. 88/2018 (Α΄160) και του π.δ. 22/2018 (Α’ 37 ) «Διορισμός Υπουργών,  
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
  ζ) Tην αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/6-10-2015 κοινή 
 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον από 
29-9-2015 διορισμό του Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
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Αθλητισμού (ΥΟΔΔ’ 706).
η) Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/509797/11453/11.10.2018 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Κωνσταντίνο  Στρατή (Β’ 4527).
2. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.01.2004 «Οργάνωση και λειτουργία των 
Συμβουλίων του ν. 3028/2002» (Β΄70).
3. Την Κ.Υ.Α ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.90 (Β’ 743) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών».
4. Την Υπουργική Απόφαση  Γ/848/40/4.3.1980 (Β’329 ) με την οποία χαρακτηρίστηκε η Μύκονος ως τόπος 
ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και το Π.Δ. 389/93 (Α’165) «Περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το ΥΠΕΧΩΔΕ στο 
ΥΠΠΟ» όσον αφορά τον Δήμο Μυκονίων, και ελέγχεται από την ΔΠΑΝΣΜ με βάση τον Ν.3028/2013- «Για την 
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 
5. Την από 17.05.2019 Εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων. 
6. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων με    αριθμό  πρακτικού  
17/23.05.2019, (Θέμα  4ο),  υπέρ της έγκρισης της εν θέματι μελέτης. 

Αποφασίζουμε

Την έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 14 παρ. 2 του Ν. 3028/2002, της μελέτης ανέγερσης 
ξενοδοχειακής μονάδας πέντε  (5*) αστέρων με πολλαπλά επίπεδα, υπόγεια και κολυμβητικές δεξαμενές, στην εκτός 
σχεδίου θέση «Δράπανος» της νήσου Μυκόνου, Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου, Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου, 
φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Y.P. MEDIA PROPERTIES LTD, διότι λόγω της χρήσης των υλικών και του 
εναρμονισμού των κτηριακών κατασκευών, με το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής δεν προκαλείται βλάβη στον 
προστατευόμενο από το ΥΠΠΟΑ τόπο της Μυκόνου, με τους παρακάτω όρους:
-  Να μην κατασκευασθούν τα στεγανά στέγαστρα στους ημιυπαίθριους χώρους μεταξύ των κτηρίων και να 
αντικατασταθούν με διαπερατά.
-    Τα στηθαία να κατασκευασθούν κτιστά συμπαγή.
-  Τα κουφώματα του κτηρίου (σκούρα και υαλοστάσια) να κατασκευασθούν ξύλινα κατά τα παραδοσιακά πρότυπα. 
Τα υαλοστάσια να κατασκευασθούν μετά υποδιαιρέσεων (καΐτια) και τα σκούρα  ταμπλαδωτά. 
-  Στα επιχρισμένα κτήρια 4, 5 τα λιθόκτιστα διαχωριστικά μεταξύ των αύλειων χώρων των δωματίων να επιχρισθούν 
και να μην υπερβαίνει το συμπαγές τμήμα τους το 1μ. σε κανένα σημείο. 
 Οι εργασίες να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες στην περιοχή πολεοδομικές, κτηριοδομικές και λοιπές διατάξεις. 
Πριν την έναρξη των εργασιών να ενημερωθούν εγκαίρως οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

Οι μελετητές, αφού συμπληρώσουν την μελέτη σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, οφείλουν να προσκομίσουν τρεις 
(3) σειρές προς έλεγχο και θεώρηση στη Δ/νση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων 
(Γ΄ Σεπτεμβρίου 42 και Πολυτεχνείου, 104 33, Αθήνα, τηλ. Γραμματείας: 210/52.19.011).                                                                                                             

Η Απόφαση αυτή δεν αντικαθιστά άλλη τυχόν απαιτούμενη έγκριση ή άδεια από άλλη αρμόδια Αρχή, ούτε αποτελεί 
αναγνώριση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, αφορά δε στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
τηρηθεί όλες οι ισχύουσες πολεοδομικές, κτιριοδομικές, περιβαλλοντικές ή άλλες διατάξεις.

Οι κατασκευές που δεν εκτελούνται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, επιφέρουν την εκ του νόμου ακυρότητα 
αυτής, καθώς και την επιβολή διακοπής ή και καθαίρεσης οποιασδήποτε αυθαίρετης κατασκευής. 

                  
                                         
 
 

Ο Υφυπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Κωνσταντίνος Στρατής 

Η Υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Μυρσίνη Ζορμπά
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ 

1. ΥΠ.ΠΟ.Α., Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Αναστήλωσης, 
Μουσείων και Τεχνικών Έργων
Πλ. Καρύτση 10
105 61- Αθήνα

2. ΥΠ.ΠΟ.Α., Γραμματεία του Κεντρικού  Συμβουλίου 
Νεωτέρων Μνημείων 
Πλ. Καρύτση 10
105 61- Αθήνα

3.  ΥΠ.ΠΟ.Α., Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων 
& Τεχνικών Έργων Ατικής, Ανατολικής Στερεάς 
Ελλάδας & Κυκλάδων
Λυσίου & Κλεψύδρας 1
10555 - Αθήνα

4.  ΥΠ.ΠΟ.Α., Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων                                                                                
Επαμεινώνδα 10                                                                                                                                                     
10555 - Αθήνα

   5. Y.P. MEDIA PROPERTIES LTD                                                                                                                              
Λέκκας Γεώργιος                                                                                                                                             
Σισύφου 56                                                                                                                                                         
20100 - Κόρινθος

6.  ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΙΩΝ 
Παραλία Μυκόνου
84600  -  Μύκονος
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